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1. INTRODUCIÓN
Este documento describe o perfil METS da Xunta de Galicia que debe ser utilizado para a
elaboración de ficheiros de metadatos que acompañen ás imaxes de calquera proxecto de
dixitalización que se queira integrar no Arquivo Electrónico do Patrimonio Documental.
O perfil METS (Metadata Encoding & Transmission Standard) detalla a estrutura que debe seguir
un ficheiro adecuado a este estándar e define os requisitos obrigatorios e recomendados que
debe cumprir para a súa integración no Arquivo Electrónico do Patrimonio de Galicia. Entre os
obxectivos deste perfil destacan:
 Identificar a extensión de metadatos descritivos para unha correcta integración de
ficheiros METS no Sistema de Descricións Arquivísticas e no Sistema de Preservación do
Arquivo Electrónico do Patrimonio de Galicia.
 Describir o procedemento de integración de rexistros de autoridade codificados en EACCPF (Encoded Archival Context Corporate Bodies, Persons, and Families) dentro da
descrición arquivística EAD3 (Encoded Archival Description) incluída na sección de
metadatos descritivos do METS.
 Identificar as extensións de metadatos técnicos, de preservación e de propiedade
intelectual utilizadas na sección de metadatos administrativos, enumerando e
describindo, en cada caso, os elementos que deben ser utilizados para unha correcta
integración, tanto no Sistema de Descricións Arquivísticas como no Sistema de
Preservación do Arquivo Electrónico do Patrimonio de Galicia.
 Conformar un Submission Information Package (SIP), dentro do modelo de referencia
Open Archival Information Systems (OAIS - ISO 14721:2012), precisando os elementos
oportunos que permiten definir os ficheiros METS en paquetes de información válidos
para a integración de metadatos e obxectos dixitais no Sistema de Preservación do
Arquivo Electrónico de Galicia e que poden dar lugar a novos paquetes de información.
As obrigacións e recomendacións listadas neste documento deben ser consideradas como
especificacións das pautas e normas establecidas no marco xeral do esquema METS 1.11
(http://www.loc.gov/standards/mets/version111/mets.xsd)
e
do
perfil
METS
2.0
(http://www.loc.gov/standards/mets/profile_docs/mets.profile.v2-0.xsd) que serán tomados, en
calquera caso, como punto de partida para a elaboración de ficheiros METS acordes a este perfil.
Do mesmo xeito, este documento debe considerarse como un documento vivo. Como tal,
continuará desenvolvéndose a medida que a integración de metadatos e obxectos dixitais nos
Sistemas compoñentes do Arquivo Electrónico do Patrimonio de Galicia fágase efectiva.
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2. PERFIL METS DO ARQUIVO ELECTRÓNICO DO PATRIMONIO DE GALICIA
2.1. Alcance
METS é un estándar de codificación e recuperación de metadatos pensado principalmente para
o envío de ficheiros de metadatos nunha colección dixital. Para a utilización de ficheiros acordes
a este estándar, utilízase a estrutura de etiquetas tipo XML a través das cales se representan as 7
seccións principais que poden aparecer nun ficheiro METS, aínda que non son obrigatorias todas
elas.
Este estándar, ademais, estrutúrase en diferentes perfís (METS-PROFILES) destinados a describir
en detalle as concrecións necesarias para crear e facer uso de ficheiros METS de forma
específica. Por este motivo, a Subdirección Xeral de Arquivos elaborou o Perfil METS do Arquivo
Electrónico do Patrimonio de Galicia, tomando como referencia a experiencia documentada dos
seguintes perfís accesibles a través de http://www.loc.gov/standards/mets/mets-registeredprofiles.html:
 Model Imaged Object Profile. Perfil METS xenérico utilizado para materiais emitidos nun
formato paginado e tomado como referencia nas Directrices para proxectos de
dixitalización de coleccións e fondos de dominio público, en particular para aqueles
custodiados en bibliotecas e arquivos, creadas por un grupo de traballo que representa a
IFLA e ICA ao que a UNESCO encargou establecer unhas directrices para programas de
dixitalización de coleccións e fondos de dominio público. Información dispoñible en
http://www.loc.gov/standards/mets/profiles/00000004.xml.
 Perfil METS-BVPB para inxesta e preservación de recursos dixitais. Perfil creado por
iniciativa da Dirección Xeral de Belas Artes e Bens Culturais e de Arquivos e Bibliotecas do
Ministerio de Educación, Cultura e Deporte co obxectivo de reproducir as prescricións
indicadas no documento Requisitos técnicos dos proxectos de dixitalización de patrimonio
bibliográfico e de prensa histórica da SGCB. Información dispoñible en
http://www.loc.gov/standards/mets/profiles/00000044.xml.
 The Matterhorn METS-Profile for Arquives. Perfil METS orientado á descrición e
representación de obxectos dixitais procedentes de institucións arquivísticas que
establece como requisito técnico a codificación da sección de metadatos descritivos en
EAD
(Encoded
Archival
Description).
Información
dispoñible
en
http://www.loc.gov/standards/mets/profiles/00000041.xml.
Este perfil do Arquivo Electrónico do Patrimonio de Galicia está orientado á creación de ficheiros
METS que sirvan para representar, preservar e inxestar os obxectos dixitais asociados a material
textual ou material gráfico. Estes obxectos dixitais farán referencia, fundamentalmente, a imaxes
en formato JPEG, TIFF, ficheiros PDF/A ou ficheiros ALTO (Analyzed Layout and Text Object)
obtidos a través do proceso de Recoñecemento Óptico de Caracteres (OCR).
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2.2. Consideracións xerais
Cada obxecto dixital debe ir acompañado dun ficheiro XML estruturado segundo o esquema
METS 1.11 (http://www.loc.gov/standards/mets/version111/mets.xsd) e o perfil METS 2.0
(http://www.loc.gov/standards/mets/profile_docs/mets.profile.v2-0.xsd) que reutilice os
namespaces de EAD3 (para metadatos descritivos), PREMIS (para metadatos de preservación),
METSRIGHTS (para metadatos de propiedade intelectual) e MIX (para metadatos técnicos).
Para a integración de ficheiros METS conformes a este perfil no Sistema de Descricións
Arquivísticas do Arquivo Electrónico do Patrimonio de Galicia, requírese a identificación de cada
un dos niveis de descrición. Con carácter xeral, a identificación realizarase a partir dos seguintes
elementos EAD3:
 <unitid label="Código de referencia">, para identificar a unidade de descrición e
establecer o vínculo coa descrición que representa. A consignación deste elemento
seguirá a estrutura anotada na Norma Galega de Descrición Arquivística (NOGADA).
 <unitid label="Número de identificación do sistema">, para identificar cada nivel de
descrición. Esta identificación realízase a través dun Número asignado polo Sistema de
Descricións Arquivísticas que identifica de forma inequívoca a unidade de descrición e
que é obrigatorio en todos os niveis.
 <physloc label="Signatura">, para localizar fisicamente a unidade de descrición e que é
obrigatorio no último nivel de descrición.
 <unitid repositorycode="Código do Arquivo"/>, para identificar o Arquivo no que se
conserva a unidade de descrición e que é obrigatorio no último nivel de descrición. No
Anexo I localízase a relación de Centros de Arquivo incluídos no Sistema de Descricións.
Os códigos para introducir, en todos os casos, identifican as descricións arquivísticas asociadas
aos obxectos dixitais e facilitan a integración, tanto no Sistema de Descricións Arquivísticas,
como no Sistema de Preservación.
Para a integración nos ditos Sistemas contémplanse dous escenarios:
 Integración de toda a xerarquía de descricións das unidades documentais. Para este
suposto requírese que no rexistro EAD3 figuren integramente as descricións da devandita
xerarquía, desde o elemento c01 ata o cXX correspondente, sendo o último nivel cXX a
representación do documento dixitalizado.
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Figura I. Exemplo xerarquía completa de descricións.
 Integración, unicamente, do documento dixitalizado. Para este suposto requírese un
elemento <unitid> (ead/archdesc/dsc/c01/did/unitid) referido á unidade documental
inmediatamente superior; e un elemento <unitid> (ead/archdes/dsc/c01/c02/did/unitid)
referido á unidade documental representada no documento dixitalizado.

Figura II. Exemplo referencia de unidade documental dixitalizada.
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2.3. Vocabularios
Para a adecuación ao Perfil METS do Arquivo Electrónico do Patrimonio de Galicia requírese o
uso de normas e vocabularios nalgúns dos elementos empregados polo perfil.
A continuación enuméranse ditas normas e os valores que deben ser empregados nos ficheiros
METS conformes a este perfil:
 Para identificar cada un dos niveis de descrición representados no ficheiro METS utilízanse
os valores establecidos por EAD3. Desta forma, os atributos @LEVEL e @OTHERLEVEL dos
elementos <archdesc> e <c01-c12> permiten os valores codificados en EAD3 Tag Library
http://www.loc.gov/ead/ead3taglib/index.html (class, collection, file, fonds, item,
otherlevel, recordgrp, series, subfonds, subgrp, subseries).
 Para identificar os idiomas e os países representados na descrición do ficheiro METS
séguense as seguintes normas:

 A información relativa á lingua e idiomas codifícase segundo a norma ISO 639-2B.
 A información relativa aos países codifícase atendendo á norma ISO 31661.
 Para identificar o formato de arquivo dos ficheiros que se integran no METS, o atributo
@mimeType do elemento <grupoObjetoMultimedia> permite facer uso dos valores
consignados en https://tools.ietf.org/html/rfc6838.
Con carácter particular, poderanse utilizarán valores específicos propios do Sistema de
Descricións Arquivísticas, obxectos dixitais e provisión de datos recolectables, que deberán ser
consignados seguindo as indicacións proporcionadas pola Xunta de Galicia antes do servizo de
creación de obxectos dixitais e metadatos:
 Para identificar se a estrutura xerárquica do mapa estrutural do ficheiro METS é física,
lóxica ou mixta, o atributo @TYPE do elemento <structmap> permite os seguintes
valores:

 physical: para designar unha estrutura puramente física (páxinas dentro dun
documento)

 logical: para designar unha estrutura lóxica (capítulos dentro do documento)
 mixed: para designar unha estrutura mixta.
 Para identificar o tipo de visor de obxectos dixitais que debe ser vinculado no Sistema de
Descricións Arquivísticas, o atributo @visor do elemento <grupoObjetoMultimedia>
permite facer uso dos seguintes valores:

 defecto (para copias dixitais que se desexan visualizar co visor estándar do Sistema de
Descricións Arquivísticas)
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 tile (para copias dixitais que se desexan visualizar co visor de alta resolución)
 360tile (para copias dixitais que se desexan visualizar co visor 360)
 Para indicar se as copias dixitais referenciadas no ficheiro METS deben ser indexadas a
texto completo ou non, e desta forma permitir que a través do Sistema de Descricións
Arquivísticas póidanse realizar procuras a texto completo sobre ese contido, o atributo
@tieneOCR do elemento <grupoObjetoMultimedia> permite facer uso dos seguintes
valores:

 true (para indicar que a copia dixital débese indexar a texto completo)
 false (para indicar que a copia dixital non se debe indexar a texto completo)
 Para establecer a forma de presentación xeral que terá a copia dixital no Sistema de
Descricións
Arquivísticas,
o
atributo
@presentacionDef
do
elemento
<grupoObjetoMultimedia> permite facer uso dos seguintes valores:

 miniaturas (para mostrar a copia dixital en formato de miniatura)
 páxina (para mostrar a copia dixital a pantalla completa sen visualizar primeiro as
miniaturas)

 portada (para mostrar a copia dixital en forma de previsualización xunto á descrición
da unidade documental, impedindo o acceso a pantalla completa do contido
multimedia)

 integrado (para mostrar a copia dixital cos visores de alta resolución e 360)
2.4. <mets>.
Dentro dos ficheiros METS adecuados a este perfil requírese obrigatoriamente indicar, de forma
explícita, a URL do perfil. Este perfil establece os seguintes requisitos:
 Obrigatoriedades:

 O ficheiro METS debe estar estruturado segundo o esquema METS 1.11
(http://www.loc.gov/standards/mets/version111/mets.xsd) e o perfil METS 2.0
(http://www.loc.gov/standards/mets/profile_docs/mets.profile.v2-0.xsd) cumprindo
as obrigatoriedades marcadas por ambos.

 O ficheiro METS debe incorporar os namespaces de EAD3 (para metadatos
descritivos), PREMIS (para metadatos de preservación), METSRIGHTS (para metadatos
de propiedade intelectual) e MIX (para metadatos técnicos)

 O atributo @PROFILE é obrigatorio e debe conter a URL deste perfil que será accesible
a través do sitio web Registered Profiles (http://www.loc.gov/standards/mets/metsregistered-profiles.html)
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2.5. <metsHdr>. Cabeceira
Sección que incorpora uns mínimos metadatos descritivos sobre o propio ficheiro METS e ofrece
información como a data de creación do ficheiro, o estado da descrición do METS, o nome do
axente ou axentes que desempeñaron algunha función no ciclo de vida do ficheiro METS
especificando dita función, etc.
A cabeceira dos ficheiros METS adecuados a este perfil incorpora metadatos sobre o propio
ficheiro METS, non sobre as copias dixitais representadas no ficheiro METS. Este perfil establece
os seguintes requisitos:
 Obrigatoriedades:

 É obrigatorio indicar a data de creación do ficheiro METS. Para consignar esta
información débese empregar o atributo @CREATEDATE.

 É obrigatorio incluír o nome do axente ou axentes que desempeñaron algunha
función no ciclo de vida do ficheiro METS especificando, ademais, dita función. Para
iso, os ficheiros METS conformes a este perfil deben utilizar obrigatoriamente o
elemento <agent> co atributo @ROLE e o elemento <name> aniñado nela co nome do
responsable. Débense utilizar os valores e significados especificados no Esquema
METS 1.11: Creator, Editor, Archivist, Preservation, Disseminator, Custodian, Ipowner e
Other.
 Recomendacións:

 Para identificar se a descrición da unidade documental representada no ficheiro METS
supón a integración dun obxecto dixital non existente no Sistema de Descricións
Arquivísticas, a modificación ou actualización dun recurso, ou a integración sen
cambios dun obxecto xa existente, recoméndase utilizar o atributo @RECORDSTATUS
indicando os seguintes valores:
 "Novo" cando a descrición EAD3 consignada na sección de metadatos descritivos
<dmdSec> sexa unha descrición non existente no Sistema de Descricións.
 "Revisado" cando a descrición EAD3 supoña unha modificación ou actualización da
descrición existente no Sistema de Descricións Arquivísticas.
 "Sen revisar" cando a descrición EAD3 correspóndase exactamente coa existente
no Sistema de Descricións Arquivísticas.
2.6. <dmdSec>. Metadatos Descritivos
Esta sección proporciona información que identifica o obxecto dixital para permitir a súa procura
e recuperación no Sistema de Descricións Arquivísticas e o Sistema de Preservación do Arquivo
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Electrónico do Patrimonio de Galicia. O estándar METS indica que a sección de metadatos
descritivos pode apuntar a esquemas externos ao ficheiro METS, conter internamente os
metadatos descritivos, ou combinar ambas as aproximacións. Este perfil determina que os
metadatos descritivos aparezan en EAD3 co obxectivo de que todos os ficheiros de imaxe que
conforman as diferentes copias dixitais do obxecto representado no ficheiro METS estean
asociados á súa correspondente descrición arquivística.
Con carácter xeral, as descricións arquivísticas do Arquivo Electrónico do Patrimonio de Galicia
seguirán como guía xeral a Norma Galega de Descrición Arquivística (NOGADA), e ISAAR (CPF)
como pauta para o establecemento de encabezamentos autorizados que describan as entidades,
persoas ou familias que aparezan como produtores nas descricións arquivísticas.
Ambas as normas constitúen marcos conceptuais para a elaboración de descricións arquivísticas
e de rexistros de autoridade nas que se detallan os compoñentes esenciais que deben figurar,
pero non foron desenvolvidas para a codificación e transmisión de metadatos entre Sistemas de
Información.
Para o intercambio de metadatos nunha contorna arquivística séguense os estándares EAD3
(Encoded Archival Description), estándar de estrutura de datos que facilita a distribución de
información detallada sobre coleccións e fondos arquivísticos baseados na norma ISAD(G); e
EAC-CPF (Encoded Archival Context Corporate Bodies, Persons, and Families), estándar de
comunicación para o intercambio de rexistros de autoridade baseados na Norma ISAAR(CPF). Por
este motivo, as descricións arquivísticas incluídas na sección de metadatos descritivos de
ficheiros METS adecuados a este perfil, deben ser conformes ao esquema EAD3.
De forma específica, este perfil METS establece os seguintes requisitos na sección de metadatos
descritivos:
 Obrigatoriedades:

 É obrigatorio que o ficheiro METS conteña unha única sección de metadatos
descritivos codificados en EAD3. A sección <dmdSec> debe conter un único elemento
"mets/dmdSec/mdWrap[@MDTYPE='EAD']/xmlData".

 Dentro do rexistro EAD3, o elemento obrigatorio "EAD/archdesc" debe conter un
elemento "EAD/archdesc/dsc/c01" cos atributos @level ou @otherlevel. Os valores
posibles destes atributos son os definidos por EAD3, que foron comparados cos niveis
de descrición incluídos nos Arquivos de Galicia, a Norma Galega de Descrición
Arquivística (NOGADA) e a ISAD(G):
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NIVEIS DE DESCRICIÓN
Valores Arquivos
de Galicia

Valores NOGADA

Valores ISAD(G)

Fondo

Fondo

Fondo

Subfonds
<cXX level="Subfonds">

Subfondo

Sección

Subfondo

Otherlevel
<cXX level="otherlevel"
otherlevel="Sección">

Sección

Sección

Otherlevel
<cXX level="otherlevel"
otherlevel="Subsección">

Subsección

1ª División de Sección

Otherlevel
<cXX level="otherlevel"
otherlevel="Subactividade 1">

Subactividade 1

2ª División de Sección

Otherlevel <cXX
level="otherlevel"
otherlevel="Subactividade 2">

Subactividade 2

Otherlevel
<cXX level="otherlevel"
otherlevel="Subactividade 3">

Subactividade 3

Series
<cXX level="Series">

Serie

Serie

Serie

Subseries
<cXX level="Subseries">

Subserie

Subserie

Subserie

Subgrp
<cXX level="Subgrp">

Subgrupo

Fracción de serie

Otherlevel
<cXX level="otherlevel"
otherlevel="Unidade de
localización">

Unidade de
localización

Otherlevel
<cXX level="otherlevel"
otherlevel="Unidade
documental">

Unidade documental

Item
<cXX level="Item">

Documento

Valores EAD3
Fonds
<cXX level="Fonds">

Unidade documental

Unidade documental
composta/simple

Collection
<cXX level="Collection">
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Class
<cXX level="Class">
Recordgrp
<cXX level="Recordgrp">
File
<cXX level="File">

 O rexistro EAD3 debe facer referencia á unidade documental dixitalizada. Para
representar a xerarquía de descrición utilizaranse elementos <cXX>, desde o elemento
<c01> ata <o cXX> correspondente, sendo o último nivel <cXX> a representación do
documento dixitalizado.

 O elemento <cXX> correspondente ao último nivel da xerarquía e que fai referencia ao
documento dixitalizado debe conter un elemento <physloc label='Signatura'> e un
elemento <unitid repositorycode="Código do Arquivo”>.
 Recomendacións:

 O ficheiro METS pode conter, opcionalmente, unha segunda sección de metadatos
descritivos <dmSec> na que se pode incluír información específica da copia dixital
utilizada polo Sistema de Descricións Arquivísticas. En caso de incluír esta segunda
sección de metadatos descritivos, débense consignar os elementos
<grupoObjetoMultimedia> e <imagenFavorita>:
 O elemento <grupoObjetoMultimedia> inclúe o atributo @mimeType, que pode
utilizar os valores especificados en https://tools.ietf.org/html/rfc6838 e anotados
no apartado de vocabularios; o atributo @presentacionDef, que pode utilizar os
valores “miniaturas”, “páxina”, “portada” e “integrado”; o atributo @visor, cos
valores “defecto”, “tile” e “360tile”; e o atributo @tieneOCR, cos valores “true”
ou “false”.
Do mesmo xeito, inclúese o atributo @nome co valor do nome do obxecto dixital
que quedará almacenado no Sistema de Descricións Arquivísticas do Arquivo
Electrónico do Patrimonio de Galicia (xeralmente o título da unidade de
descrición) e o atributo @descricion co valor do texto de ligazón que permite
acceder á copia dixital desde a ficha de descrición da unidade documental
accesible a través do Sistema de Descricións Arquivísticas. Normalmente, o valor
do atributo @descricion será “Copia dixital”, podendo ser calquera outro texto que
identifique o acceso ao contido multimedia (imaxes JPEG, ficheiros PDF, etc.)
asociados á descrición arquivística.
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 O elemento <imaxeFavorita> contén obrigatoriamente o IDE do ficheiro
representativo da unidade documental. Considérase ficheiro representativo da
unidade documental a un dos ficheiros (habitualmente unha imaxe) que
conforman a copia dixital de difusión e que pode ser utilizado como
previsualización da unidade documental na Web.
2.7. <amdSec>. Metadatos Administrativos
Esta sección ofrece información que facilita a xestión, procesamento e preservación do obxecto
dixital garantindo todo o seu ciclo de vida. Do mesmo xeito que os metadatos descritivos, poden
apuntar a esquemas de metadatos externos ou aparecer incluídos no ficheiro METS. Esta sección
incorpora distintas extensións, como metadatos técnicos que ofrecen información específica de
cada un dos ficheiros que conforman as distintas copias dixitais do obxecto, tales como o tipo e
modelo de escáner, resolución, profundidade de bits, etc.; metadatos de preservación, para
asegurar a utilización a longo prazo do obxecto dixital, identificando os eventos implicados na
preservación dun obxecto ao longo da súa vida; ou de propiedade intelectual, para especificar
toda a información sobre os dereitos de propiedade asociados ao obxecto.
A sección de metadatos administrativos dos ficheiros METS adecuados a este perfil incorpora
obrigatoriamente metadatos de propiedade intelectual representados no ficheiro METS a través
do esquema METSrights; metadatos de preservación a través do esquema PREMIS; e metadatos
técnicos representados a través do esquema MIX dentro da información de preservación
proporcionada.
2.7.1. Metadatos de propiedade intelectual (METSRIGHTS)

Os ficheiros METS conformes a este perfil deben conter obrigatoriamente unha sección de
metadatos administrativos <amdSec> na que incluír os metadatos de propiedade intelectual
segundo o esquema de metadatos METSRIGHTS (http://cosimo.stanford.edu/sdr/metsrights/
http://cosimo.stanford.edu/sdr/metsrights.xsd). Este esquema permite consignar os dereitos de
propiedade intelectual asociados a un obxecto dixital, identificar a persoa ou entidade que
atesoura os dereitos de propiedade intelectual, e a descrición de circunstancias especiais
asociadas aos diferentes niveis de permisos e restricións. Este perfil establece os seguintes
requisitos:
 Obrigatoriedades:

 Os

metadatos de preservación deben ser aniñados
mets/dmdSec/mdWrap[@MDTYPE='METSRIGHTS']/xmlData.

nun

elemento

 O elemento <rightsMD> debe ser identificado mediante un atributo @IDE.
2.7.2. Metadatos de preservación (PREMIS)

Os ficheiros METS conformes a este perfil deben conter obrigatoriamente unha sección de
metadatos administrativos <amdSec> na que incluír metadatos de preservación conformes ao
PREMIS
Data
Dictionary
for
Preservation
Metadata
version
3.0
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(http://www.loc.gov/standards/premis/). O obxectivo fundamental destes metadatos é asegurar
a utilización a longo prazo do obxecto dixital identificando, por unha banda, cada un dos
ficheiros que conforman a copia dixital de preservación e, por outro, identificando os eventos
implicados na preservación dun obxecto dixital ao longo da súa vida. Para iso, este perfil
establece os seguintes requisitos:
 Obrigatoriedades:

 Os metadatos de preservación inclúense obrigatoriamente nun elemento
mets/amdSec/techMd.

 Nesta sección débense describir obrigatoriamente cada un os ficheiros que compoñen
a copia dixital de maior calidade ou de calidade de preservación.

 Os metadatos PREMIS de cada ficheiro aparecen incluídos nun elemento
amdSec/techMd/mdWrap/xmlData[@MDTYPE=PREMIS:OBJECT]/premis:object

 Os elementos obrigatorios para a descrición de cada un dos ficheiros son:
 O atributo ID do elemento techMd
 premis:objectIdentifierType
 premis:objectIdentifierValue
 premis:compositionLevel" con valor 0
 premis:fixity/premis:messageDigestAlgorithm
 premis:fixity/premis:messageDigest
 premis:size
 premis:formatName
 creatingApplication
 premis:storage
 objectCharacteristicsExtension
 Recomendacións:

 Se se desexan incluír metadatos doutras copias dixitais, por exemplo de copias dixitais
en formato de arquivo JPEG, PDF/A, etc., requírese o uso de elementos <techMd>
repetidos e en cada un deles describir unha única versión.

 Recoméndase consignar os eventos realizados para a obtención dunha copia dixital
nun
elemento
amdSec/digiprovMD/mdWrap/xmlData[@MDTYPE="PREMIS:EVENT"]/premis:event
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 Para a descrición dos eventos requírese facer uso dos valores incluídos no conxunto
de datos Event Type de The Library of Congress dispoñibles en
http://id.loc.gov/vocabulary/preservation/eventtype.html . Os elementos mínimos,
ademais dos obrigatorios para os eventos no esquema PREMIS, son os seguintes:
 premis:eventIdentifier
 premis:eventType
 premis:eventDateTime
 creatingApplicationName
 creatingApplicationVersion
 linkingAgentIdentifier. É recomendable utilizar este elemento para a descrición dos
axentes que realizan diferentes eventos.
 linkingObjectIdentifierType
 linkingObjectIdentifierValue

 Para identificar o axente que realizou os eventos consignados nos metadatos PREMIS,
recoméndase
consignar
a
información
nun
elemento
amdSec/digiprovMD/mdWrap/xmlData[@MDTYPE="PREMIS:AGENT"]/premis:agent.
Os elementos mínimos, ademais dos obrigatorios para os axentes no esquema
PREMIS, son os seguintes:
 premis:agentIdentifierType
 premis:agentIdentifierValue
 premis:agentName
2.7.3. Metadatos técnicos (MIX)

Os ficheiros METS conformes a este perfil deben incorporar información técnica dos ficheiros en
formato imaxe. Para codificar esta información técnica permítese a inclusión dun elemento
amdSec/techMd/mdWrap/xmlData[@MDTYPE=PREMIS:OBJECT"]/premis:object/objectCharacte
risticsExtension/mix:mix cos metadatos NISO Metadata for Images in XML (NISO MIX). Este perfil
establece os seguintes requisitos:
 Obrigatoriedades:

 No caso de copias dixitais multipáxina, cada ficheiro (premis:object) debe incluír os
seus propios metadatos MIX nun elemento objectCharacteristicsExtension/mix:mix.
Os elementos obrigatorios son:
 mix:BasicDigitalObjectInformation
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 mix:BasicImageInformation
 mix:BasicImageCharacteristics
 mix:SpatialMetrics
 mix:ImageColorEncoding
2.8. <fileSec>. Sección Arquivo
Esta sección lista todos os ficheiros compoñentes de cada unha das copias dixitais do obxecto.
Desta forma, todos os ficheiros aparecen representados e agrupados en función do uso que se
queira realizar deles (copia dixital destinada á difusión Web, miniatura ou resultado dun proceso
de recoñecemento óptico de caracteres).
A sección arquivo dos ficheiros METS adecuados a este perfil debe incluír un elemento <fileGrp>
por cada unha das distintas copias dixitais do obxecto representadas no ficheiro METS. Cada
unha destas copias dixitais é en si mesma unha manifestación da unidade documental que se
está describindo no ficheiro METS. Estas copias dixitais poden diferir entre si en canto ao
formato (TIFF, JPEG, PDF, OCR, etc.), a resolución ou outras características (branco e negro,
cor...). Este perfil establece os seguintes requisitos:
 Obrigatoriedades:

 En cada un dos elementos <fileGrp> inclúese un atributo @USE cuxo valor pode estar
entre os enumerados no apartado de vocabularios. O valor "arquive" utilizarase para
ficheiros master de máxima calidade; o valor "thumbnail" utilizarase para miniaturas;
o valor "reference" para ficheiros en copia de difusión; e o valor "ocr" para ficheiros
resultantes do proceso de Recoñecemento Óptico de Caracteres.

 Para a inxesta de obxectos dixitais e metadatos no Sistema de Descricións
Arquivísticas do Arquivo Electrónico do Patrimonio de Galicia, os ficheiros METS
deben conter un <fileGrp> cuxo atributo @USE teña o valor "reference". Este fileGrp
<> fai referencia á copia dixital optimizada para a súa visualización no Sistema de
Descricións Arquivísticas.

 Cada elemento <file> debe incluír os atributos correspondentes ao formato do
arquivo @MIMETYPE, á secuencia do ficheiro dentro do <fileGrp> @SEQ e a data de
creación do ficheiro @CREATED.

 Cada elemento <file> debe aniñar un elemento <Flocat> con atributo @LOCTYPE cun
dos seguintes valores: "ARK", "DOI", "HANDLE", "OTHER", "PURL", "URL", "URN".
Xeralmente utilizarase o valor "URL".

 Cada elemento <Flocat> debe incluír un atributo @xlink:href cuxo valor é a dirección
ou ruta de acceso ao ficheiro. É indispensable que estas direccións sexan válidas e
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permitan o acceso a cada un dos ficheiros que conforman as copias dixitais nas súas
distintas versións.

2.9. <structMap>. Mapa Estrutural
Esta sección define a estrutura xerárquica dos ficheiros que constitúen cada unha das copias
dixitais do obxecto. Esta estrutura pode ser tanto lóxica, para representar, por exemplo, unha
xerarquía de libros de actas e actas individuais, como física, para representar a paxinación e a
orde de cada un dos ficheiros de imaxe do obxecto dixital. O seu obxectivo é enlazar as
diferentes seccións representadas no ficheiro METS cos ficheiros de imaxe e os metadatos
correspondentes a cada unha delas.
A sección mapa estrutural dos ficheiros METS adecuados a este perfil organiza estrutural e
xerarquicamente os elementos (ficheiros) que conforman as distintas copias dixitais do obxecto
(os <fileGrp>). Os ficheiros METS adecuados a este perfil conteñen un mapa estrutural
<structMap> por cada estrutura da obra que se pretende cargar ou arquivar. Este perfil
establece os seguintes requisitos:
 Obrigatoriedades:

 Normalmente existirá un único mapa estrutural para calquera das copias dixitais que
son estruturalmente equivalentes (por exemplo, unha copia TIFF e outra JPG derivada
desta). En caso de aparecer copias dixitais dun obxecto dixital que se xeraron
estruturalmente de forma dispar e preténdanse procesar ambas as copias, é necesario
incluír un mapa estrutural distinto para cada versión. É o caso, por exemplo, dunha
obra que se pretende cargar por unha banda como conxunto de imaxes JPEG e, por
outro, como un arquivo único PDF.

 Cada elemento <stuctMap> debe incorporar un atributo @TYPE cun dos seguintes
valores: "physical", "logical" ou "mixed". O valor "physical" utilízase preferentemente
para a copia dixital do obxecto que incorpora varios ficheiros (imaxes) e nos que se
desexa establecer unha paxinación a cada un deles. O valor "logical" utilízase para a
copia dixital do obxecto na que se desexa establecer unha estrutura de marcadores
(libros de actas e actas individuais, por exemplo). O valor "mixed" utilízase
preferentemente para as copias dixitais do obxecto en formato PDF.

 Os elementos <stuctMap> incorporan un atributo @LABEL cun valor que coincide co
título da unidade de descrición ao que fai referencia o obxecto dixital.

 As seccións de mapa estrutural aniñan tantos niveis de elementos <div> como niveis
xerárquicos ten a estrutura que se pretende definir. Cada <stuctMap> aniña polo
menos un elemento <div> (div de primeira orde) que corresponde á unidade
documental no seu conxunto.
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 Cando se pretende procesar un único ficheiro, por exemplo un PDF, requírese
unicamente un <div> de primeira orde para reflectir a estrutura. En caso de procesar
unidades de descrición cuxa representación dixital confórmena varios ficheiros, é
necesario consignar un segundo nivel de div <> isto é, unha serie de elementos <div>
(un por ficheiro) aniñados no de primeira orde.

 O primeiro <div> (div de primeira orde) debe incluír un atributo @DMDID que enlace
coa sección de metadatos descritivos <dmdSec> na que aparece a descrición EAD. O
valor deste atributo debe ser idéntico ao valor do atributo @ID da referida sección de
metadatos descritivos.

 Cada <div> de segunda orde do mapa estrutural contén o atributo @ORDER, cuxo
valor é o número de orde de devandito <div> dentro do conxunto de elementos <div>
que se atopan ao seu mesmo nivel de anidamiento, é dicir, entre os <div> irmáns.

 Cada <div> contén ademais o atributo @TYPE. O valor deste atributo indica o tipo ou
nivel de div <> (obra, codificado como "book" ou páxina codificada como "page").

 Se se trata dunha estrutura de só dous niveis, por exemplo unha unidade de
descrición dividida en páxinas (un ficheiro por páxina), os valores deste atributo para
o primeiro nivel de div <> indican o tipo de obra (por exemplo TYPE="book"), mentres
que os valores deste atributo para o segundo nivel de div <> indican que tal nivel
corresponde aos ficheiros individuais (normalmente de páxina TYPE="page")

 Cada <div> debe conter o atributo @LABEL, cuxo valor serve para identificar e
visualizar a parte da estrutura que representa devandito elemento.

 O atributo @LABEL do <div> de primeira orde (ou nivel de anidamiento) inclúe o
título da unidade de descrición á que fai referencia o obxecto dixital.

 O atributo @LABEL do <div> de segunda orde (con atributo @TYPE="page") inclúe o
nome da páxina.

 Os elementos <div> de nivel de páxina ou, mellor dito, de último nivel aniñan
necesariamente elementos <fptr> con atributos @FILEID. O valor deste atributo é
idéntico ao valor do atributo @ID do elemento <file> da copia dixital do obxecto ao
que o <div> está a facer referencia nesa parte da estrutura.

 É obrigatorio asociar o mapa estrutural con ficheiros concretos de forma que os
atributos @FILEID da sección de mapa estrutural <structMap> estean relacionados
cos correspondentes atributos @ID da sección de arquivo <fileSec>.
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2.10.

<structLink>. Ligazóns Estruturais

Este perfil METS non fai concreción algunha sobre a definición que realiza o estándar. Ver
http://www.loc.gov/standards/mets/metsprimerrevised.pdf
2.11.

<behaviorSec>. Comportamentos

Este perfil METS non fai concreción algunha sobre a definición que realiza o estándar. Ver
http://www.loc.gov/standards/mets/metsprimerrevised.pdf.
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3. INTEGRACIÓN DE REXISTROS DE AUTORIDADE: EAD3 E EAC-CPF
A descrición EAD3 pode conter, ademais dos datos descritivos principais da unidade e os seus
compoñentes, información referente aos rexistros de autoridade asociados á unidade de
descrición que poden codificarse seguindo o esquema EAC-CPF (Encoded Archival Context –
Corporate Bodies, Persons, and Familias) en ficheiros independentes. EAC-CPF é o estándar de
codificación da información contextual sobre as persoas, entidades corporativas e as familias en
relación cos materiais de arquivo.
As referencias aos rexistros de autoridade, dentro da descrición EAD3 incluída na sección de
metadatos descritivos, aparecerán aniñadas dentro do elemento <controlaccess> e poderán
facer referencia a:
 Nome <name>,
 Nome persoal (Persoal Name) <persname>,
 Nome corporativo (Corporate Name) <corpname>,
 Nome familiar (Familiar Name) <famname>,
 Nome xeográfico (Geographical Name) <geogname>,
 Ocupación <occupation>,
 Función <function>,
 Xénero e forma (Genre Form) <genreform>,
 Materia <subject>, e
 Título <title>.
Cada un dos elementos representados incluirá os atributos @id e @role. O primeiro deles
incluirá o número de control do rexistro de autoridade ao que fai referencia; o segundo, o labor
do rexistro de autoridade propiamente dito.
Este perfil METS non contempla a inclusión de rexistros de autoridade codificados en EAC-CPF
dentro da descrición EAD3 dos metadatos descritivos, senón que pola contra considera a
codificación dos ditos rexistros de autoridade en soportes externos. A vinculación entre o
rexistro de autoridade codificado na descrición EAD3 e o rexistro de autoridade propiamente
dito, codificado en EAC-CPF, realizarase a través do número de control do rexistro de autoridade
que aparecerá referenciado por unha banda, no atributo @id da autoridade representada no
ficheiro EAD3 e no elemento <recordId> do rexistro EAC-CPF. A continuación móstranse
exemplos:
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Figura III. Extracto de
@ide="BAA20110001940".

ficheiro

EAD3.

Elemento

<corpname>

con

atributo

Figura IV. Extracto ficheiro EAC-CPF. Elemento <recordId> con valor "BAA20110001940"

Perfil METS – ARQUIVO – v1.0

Páxina 22 de 25

4. EXEMPLO FICHEIRO METS
Como exemplo representativo das indicacións anotadas no presente documento, a Subdirección
Xeral
de
Arquivos
elaborou
un
ficheiro
METS
renomeado
como
<entregable_perfil_exemplo_mets.xml > axustado ao Perfil METS do Arquivo Electrónico do
Patrimonio de Galicia que permite a integración de metadatos e obxectos dixitais nos diferentes
Sistemas compoñentes do Arquivo Electrónico do Patrimonio de Galicia.
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6. ANEXO I. CENTROS DE ARQUIVO.
CÓDIGO DE REFERENCIA

NOME

ES.GA.15078.ACCU

ARQUIVO CENTRAL DA CONSELLERÍA DE CULTURA

ES.GA.15078.ACPS

ARQUIVO CENTRAL DE POLÍTICA SOCIAL

ES.GA.15078.AFLT

ARQUIVO DA FUNDACIÓN LUÍS TILVE

ES.GA.36057.AFP

ARQUIVO DA FUNFACIÓN PENZOL

ES.GA.15030.ARAG

ARQUIVO DA REAL ACADEMIA GALEGA

ES.GA.15078.ACPL

ARQUIVO DA SECRETARÍA XERAL DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA

ES.GA.15078.AG

ARQUIVO DE GALICIA

ES.GA.15030.ADTI

ARQUIVO DEPARTAMENTO TERRITORIAL DA CORUÑA. INDUSTRIA

ES.GA.15030.ACD.EG

ARQUIVO DO INSTITUTO DE ENSINO MEDIO EUSEBIO DA GARDA

ES.GA.27028.ACD.A

ARQUIVO DO INSTITUTO DE ENSINO MEDIO LUCUS AUGUSTI

ES.GA.36038.ACD.OP

ARQUIVO DO INSTITUTO DE ENSINO MEDIO OTERO PEDRAYO

ES.GA.15030.ACD.SM

ARQUIVO DO INSTITUTO DE ENSINO MEDIO SALVADOR DE MADARIAGA

ES.GA.15078.ACD.XI

ARQUIVO DO INSTITUTO DE ENSINO MEDIO XELMIREZ I

ES.GA.15030.ARG

ARQUIVO DO REINO DE GALICIA

ES.GA.15078.AHDS

ARQUIVO HISTÓRICO DIOCESANO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

ES.GA.36055.AHDT

ARQUIVO HISTÓRICO DIOCESANO DE TUI

ES.GA.27028.AHPLU

ARQUIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE LUGO

ES.GA.32054.AHPOU

ARQUIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE OURENSE

ES.GA.36038.AHPPO

ARQUIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE PONTEVEDRA

ES.GA.15030.AM

ARQUIVO MUNICIPAL DA CORUÑA

ES.GA.15001.AM

ARQUIVO MUNICIPAL DE ABEGONDO

ES.GA.15002.AM

ARQUIVO MUNICIPAL DE AMES

ES.GA.15901.AM

ARQUIVO MUNICIPAL DE CARIÑO

ES.GA.15036.AM

ARQUIVO MUNICIPAL DE FERROL

ES.GA.27019.AM

ARQUIVO MUNICIPAL DE FOZ

ES.GA.15054.AM

ARQUIVO MUNICIPAL DE NARÓN

ES.GA.15061.AM

ARQUIVO MUNICIPAL DE ORTIGUEIRA

ES.GA.36201.ATVI

ARQUIVO TERRITORIAL DE VIGO

ES.GA.15030.AUDC

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN E ARQUIVO DA UDC

Perfil METS – ARQUIVO – v1.0

Páxina 25 de 25

